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פרק טו
אמר
ל־א ְּב ָ ָ֔רם ַב ַמ ֲח ֶּזֶ֖ה ל ֹ֑
ַא ַ ַ֣חר ׀ ַה ְּד ָב ַ֣רים ָה ֵ֗א ֶּלה ָה ָיָ֤ה ְּד ַבר־יְּ הוָ ה ֶּא ַ
ירא ַא ְּב ָ ֵ֗רם
ַאל־ת ָ ַ֣
ָאנכי ָמ ַ֣גֵ֣ן ָ֔ ָלְך
ְּש ָכ ְּרךֶ֖ ַה ְּר ֵּ֥בה ְּמאד׃
אמר ַא ְּב ָ ֵ֗רם
וַ ַ֣י ֶּ
ן־לי
ֲאד ָנָ֤י יֱ הוה ַמה־ת ֶּת ָ֔
ירי
וְּ ָאנ ֶ֖כי הֹולְַ֣ך ֲער ֹ֑
יתי ֶ֖הּוא ַד ֶּ ֵּ֥מ ֶּשק ֱאל ֶּיעזֶּ ר׃
ן־מ ֶּשק ב ָ֔
ּוב ֶּ ַ֣
ֶּ
אמר ַא ְּב ָ ָ֔רם
וַ ַ֣י ֶּ
ַ֣הן ָ֔לי ֵּ֥לא נָ ַ ֶ֖ת ָתה ָ ֹ֑ז ֵַ֣רע
יֹורש אתי׃
יתי ֵּ֥
וְּ הנֵּ֥ה ֶּבן־ב ֶ֖
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אמר
הוָ֤ה א ָליו ל ָ֔
וְּ ה ֵּ֨נה ְּד ַבר־יְּ ָ
ֵּ֥לא י ָיר ְּשךֶ֖ ֶּזֹ֑ה
שר יצַ֣א ממ ָ֔ ֶּעיך
כי־אם ֲא ֶּ ַ֣
ֶ֖הּוא י ָיר ֶּשך׃
ּוצה
יֹוצא א ֜תֹו ַה ֵ֗ח ָ
וַ ֵּ֨
אמר
וַ י ֶּ
ֹוכ ָ֔בים
ּוספר ַה ַ֣כ ָ
יְּמה ְּ
ט־נַ֣א ַה ָש ֵַ֗מ ָ
ַה ֶּב ָ
ם־תּוכֶ֖ל ל ְּס ַ֣פר א ָ ֹ֑תם
ַ
א
אמר ָ֔לֹו
וַ ַ֣י ֶּ
ֵּ֥כה י ְּה ֶּיֶ֖ה זַ ְּר ֶּעך׃
יהוֹ֑ה
וְּ ֶּה ֱא ֶ֖מן ַב ָ
וַ יַ ְּח ְּש ֶּ ֵּ֥ב ָה לֶ֖ ֹו ְּצ ָד ָָקה׃
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אמר א ָלֹ֑יו
וַ ֶ֖י ֶּ
הוה ֲא ֶּ ָ֤שר הֹוצאתיך מ ַ֣אּור ַכ ְּש ָ֔דים
ֲאנַ֣י יְּ ֵָ֗
ת־ה ָ ֵּ֥א ֶּרץ ַה ֶ֖זאת
ָל ֶָּ֧תת ְּלך ֶּא ָ
ְּלר ְּש ָתּה׃
אמר
וַ י ַ ֹ֑
הוה
ֲאד ָנַ֣י יֱ ָ֔
ַב ָ ֵּ֥מה א ַ ֶ֖דע ֵּ֥כי א ָיר ֶּשנָ ה׃
אמר א ֵ֗ ָליו
וַ ַ֣י ֶּ
ְּק ָ ֵּ֥חה לי
ֶּעגְּ ָלַ֣ה ְּמ ֻׁש ָ֔ ֶּל ֶּשת
וְּ ֵּ֥עז ְּמ ֻׁש ֶּל ֶֶּ֖שת
וְּ ַ ַ֣איל ְּמ ֻׁש ָלֹ֑ש
גֹוזל׃
וְּ ֶ֖תר וְּ ָ
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ל־א ֶּלה
ת־כ ֵ֗
וַ י ֵַ֣קח־לַ֣ ֹו ֶּא ָ
וַ ַיְּב ָ֤תר א ָתם ַב ָָ֔תוֶּ ְך
וַ י ֵּ֥תן איש־ב ְּת ֶ֖רֹו ל ְּק ַ ַ֣ראת רעֹ֑הּו
ת־הצ ֶ֖פר ֵּ֥לא ָב ָתר׃
וְּ ֶּא ַ
ל־ה ְּפגָ ֹ֑רים
וַ ֵּ֥י ֵֶּ֣רד ָה ַ ֶ֖עיט ַע ַ
וַ יַ ֵּ֥שב א ָ ֶ֖תם ַא ְּב ָרם׃
וַ יְּ ָ֤הי ַה ֶּש ֶּמש ָל ָ֔בֹוא
ל־א ְּב ָ ֹ֑רם
וְּ ַת ְּרד ָ ֶ֖מה נָ ְּפ ָלַ֣ה ַע ַ
וְּ הנֵּ֥ה א ָימה ֲחש ָ ֵּ֥כה גְּ ד ָלֶ֖ה נ ֶּ ֵּ֥פ ֶּלת ָע ָליו׃
אמר ְּל ַא ְּב ָ ֵ֗רם
וַ ַ֣י ֶּ
יָ ֵּ֨ד ַע ת ַ ֜דע
כי־גַ֣ר ׀ י ְּה ֶּי ַ֣ה זַ ְּר ֲע ֵ֗ך ְּב ֶּא ֶּרץ ַ֣לא ָל ֶָּ֔הם
וַ ֲע ָב ֶ֖דּום וְּ ענַ֣ ּו א ָ ֹ֑תם ַא ְּר ַ ֵּ֥בע מ ֶ֖אֹות ָש ָנה׃
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ת־הגֹוי ֲא ֶּ ֵּ֥שר יַ ֲע ֶ֖בדּו ָ ַ֣דן ָא ֹ֑נכי
וְּ ַגָ֧ם ֶּא ַ
י־כן י ְּצ ֶ֖אּו ב ְּר ֻׁ ֵּ֥כש גָ דֹול׃
וְּ ַא ֲחר ֵּ֥
ל־אב ֶּ ֶ֖תיך ְּב ָשלֹ֑ ֹום
וְּ ַא ָתה ָת ֵּ֥בֹוא ֶּא ֲ
טֹובה׃
יבה ָ
ת ָק ֶ֖בר ְּבש ָ ֵּ֥
יעי יָ ַ֣שּובּו ֹ֑הנָ ה
וְּ ֵּ֥דֹור ְּרב ֶ֖
א־שלם ֲע ֵּ֥ון ָה ֱאמ ֶ֖רי ַעד־הנָ ה׃
ָ֧כי ל ָ
וַ יְּ ָ֤הי ַה ֶּש ֶּמש ָָ֔ב ָאה וַ ֲע ָל ָ ֶ֖טה ָה ָיֹ֑ה
וְּ ה ֵּ֨נה ַתנָ֤ ּור ָע ָשן וְּ ַל ַ֣פיד ָ֔אש
שר ָע ַָ֔בר ֶ֖בין ַהגְּ זָ ֵּ֥רים ָהא ֶּלה׃
ֲא ֶּ ַ֣
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אמר
ת־א ְּב ָ ֶ֖רם ְּב ַ֣רית ל ֹ֑
הוה ֶּא ַ
ַביַ֣ ֹום ַה ֵ֗הּוא ָכ ַ ָ֧רת יְּ ָ
ת־ה ָ ַ֣א ֶּרץ ַה ָ֔זאת
ְּלזַ ְּר ֲע ֵ֗ך נָ ַתתי ֶּא ָ
מנְּ ַ ַ֣הר מ ְּצ ַ ָ֔רים
ר־פ ָרת׃
ד־הנָ ָ ֵּ֥הר ַהגָ ֶ֖דל נְּ ַה ְּ
ַע ַ
ת־הקיני
ֶּא ַ
ת־ה ְּקנ ָ֔זי
וְּ ֶּא ַ
וְּ ֶ֖את ַה ַק ְּדמני׃
ת־הח ֵּ֥תי
וְּ ֶּא ַ
ת־ה ְּפרזֶ֖י
וְּ ֶּא ַ
ת־ה ְּר ָפאים׃
וְּ ֶּא ָ
ת־ה ֱאמרי
וְּ ֶּא ָ
ת־ה ְּכנַ ֲע ָ֔ני
וְּ ֶּא ַ
ת־הג ְּרגָ ֶ֖שי
וְּ ֶּא ַ
ת־היְּבּוסי׃ ס
וְּ ֶּא ַ

